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  083-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:37. (  الحمامات وفي الحاجة قضاء عند الذكر - 1

  ) 00:05:13. (  التلفزيون في جاء الذي وك)مه شقرة على الك)م - 2

  ) 00:08:55(  ؟ التبليغ جماعة في رأيك ما - 3

  ) 00:11:17(  ؟. البحر بماء الوضوء يجوز ھل - 4

  ) 00:11:48(  ؟ كحول فيه الذي الدواء شرب حكم ما - 5

  ) 00:13:56(  ؟ للحج ذھابه حين)  دعائك صالح من تنسانا F عمر يا(  حديث يصح ھل - 6

  ) 00:14:43(  ؟ المسجد في المكث حكم ما - 7

  ) 00:17:09(  ؟. أربعاً  ويصلي يتم أم ركعتين يصلي فھل الثالثة الركعة في اFمام ووجد المسجد إلى مسافر دخل إذا - 8

  ) 00:17:36(  ؟. القرآن وقراءة المسجد في المكوث للمرأة يجوز ھل - 9

  ) 00:31:16(  ؟. وجل عز هللا شكر في خاص دعاء ھناك وھل ؟. اWذكار في بھا تنصح التي الكتب ھي ما -  10

  ) 00:32:50(  ؟... ) . بين والحرام بين الح)ل(  عن حديث على ك)م -  11

  ) 00:34:02(  ؟ كحول فيھا التي العطور حكم ما -  12

  ) 00:42:37(  ؟ ذلك في الوالدين وإذن أفغانستان في الجھاد حكم ما -  13

  ) 00:44:19(  ؟. الصالحة اWعمال من اWحياء من الميت يصل ما -  14

 فھل مسلم في أو البخاري في إما الحديث ويكون"  الصحيح في الحديث"  أن مث)ً  ا`س)م كشيخ العلم أھل بعض يذكر عندما -  15
  ) 00:58:39(  ؟. بھم خاص مصطلح ھذا

 الحوض يردون حتى يتفرقون F والقرآن البيت أھل أن(  حديث على والك)م"  وفقھه الثقلين حديث"  كتاب صاحب على ك)م -  16

 ) 01:00:46(  ؟) .
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

احلمام نستطيع أن نتصوره مرتين يف مرتين يف زاوية منه مرحاض ، فحينما يأيت الشخص لقضاء احلاجة  :الشيخ 

ام مثال ليغسل يديه ، أو قضى حاجته يف املرحاض ، هنا ميتنع الكالم والقراءة عفوا القراءة ، لكن إذا دخل احلم



وانتهى ، فينتهي ذلك املوقف وجيد موقفا آخر ، يسوغ للمسلم أن يقرأ وأن يذكر ، لو فرضنا املغسلة اليت يريد أن 

ومشى يف الوضوء وقال  "بسم اهللا " يتوضأ منها بينها وبني املرحاض أشبار ، قام من قضاء احلاجة ليتوضأ فقال 

، كل هذا سائغ ما شي، ألن النهي املقصود عن ذكر اهللا حبالة قضاء احلاجة وليس "إله إال اهللا أشهد أن ال " : 

يف حالة التقدم إليها أو االبتعاد عنها، ألنه من املعلوم من السنة أن املراحيض مل تكن ، وكانوا يكنون عن 

لكنف مل تكن يومئذ يف البيوت، املراحيض بالكنف ، كما جاء يف حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ، أن ا

فكانت النساء خيرجن إىل الصحراء ، ولذلك مسي املكان بالغائط ألم كانوا يقصدون موطنا منخفضا فمهما 

مشي القاصد لقضاء الغائط يف اخلارج فمىت ينتهي الذكر والقراءة ، حينما يباشر نزع الثياب وجيلس للتغوط ، 

نسبة للحمامات اليوم ، وهذه أشكلت على كثري من الناس ، إنه هنا مرحاض هكذا جيب أن ننظر يف املسألة بال

  .وهنا ميضأة ، ال إشكال يف هذا أبدا 

يعين يف حال كشف العورة يكون يف كشف عوره عند قضاء احلاجة ، من أجل هذا فعندما ينتهي منها  :السائل 

  .، ويسرت عورته جاز له أن يذكر اهللا 

  .إلينا يا مجاعة تفضلوا  ما عندنا مانع :الشيخ 

  .فيه وسع هناك  :السائل 

يا أستاذ إلينا من سن سنة حسنة ، فله أجرها، تفضلوا يا أخواننا ، تقدموا يا إخوان تقدموا اسرتحيوا ،  :الشيخ 

  .تفضلوا ، اعمل صف عندك 

  

  ؟يف كشف العورة ، يدخل غري احلمام لقضاء احلاجة هذا يدخل يف هذا املعىن  :السائل 

  العورة ، فقط عند قضاء احلاجة وال بد من التفصيل  :الشيخ 

  فقط عند قضاء احلاجة :السائل 

  .نعم :الشيخ 

  تراجعوا عنها ... :السائل 

  مني تراجع ؟ :السائل 

أخونا أبو مالك حممد إبراهيم شقرة ، له مكانته العلمية واالجتماعية يف  ...كان تفيت بأن هذا ال جيوز :الشيخ 

يا جتيبوا يل مكرب الصوت يا تقربون اجلماعة من أجل أن يسمعوا الصوت ، كان أخونا أبو مالك  ...ن األرد

يتكلم يف التلفزيون حول هذه املسائل، وعلى املنهج السلفي، فيما بعد، بعد أيام قام أحد هؤالء اجلماعة املقلدون 



اس وخالف ما نطق أبو مالك ، وهذا الذي نعرفه فتكلم يف املسائل اليت تكلم فيها صاحبنا على املعروف عند الن

  .فقط، أما العكس أم تراجعوا فال، وإن شاء اهللا نكون على احلق 

  .املقصود هنا احملارم أم األجانب  :السائل 

  .هو األجانب باألصل  :الشيخ 

  هو يقول احملارم ، أليس هذا قطيعة رحم ؟ :السائل 

  .ظيم ال ليس قطيعة رحم، إمنا تن :الشيخ 

  .يأمرها مبعصية اهللا  :السائل 

  .تنظيم، تنظيم يعين ال تدخل الزوجة أحدا إال بإذنه هو ورضاه  :الشيخ 

  .لو قال هلا ال تدخلي أباك  :السائل 

ما جيوز إذا كان األب مستقيما وال يفرق بني املرء وزوجه مثال، ال يفسد بينهما فهذا ال جيوز له أن  :الشيخ 

  يوصيها بذلك ؟

  ال جيوز فإذا أوصاها ليس عليها أن تطيعه ؟ :لسائل ا

ال تطيع ولكن تبقى املسألة مسألة سياسية شرعية ، تبقي املسألة سياسية شرعية ، فإذا هي عصته مثال  :الشيخ 

  رمبا ينفجر املوقف فتقع الواقعة بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقني وأقلهما شرا ؟

  .ف بعقل حكيم يعين أن تتصر  :السائل 

  .نعم . نعم وتداري أنت تعلم  :الشيخ 

  ما رأيك يف مجاعة التبليغ ؟ :السائل 

إذا تكلمنا يف مجاعة التبليغ فذلك سيصرفنا عما حنن فيه صدده من االشتغال بالطعام ، ولذلك فخري  :الشيخ 

كان عندك معرفة عن الصوفية وإا   الكالم ما قل ودل ، التبليغ مجاعة التبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية ، فإذا

  منحرفة عن الشريعة اإلسالمية ، فهي صوفية لكن مربزخة قليال بالعصر احلاضر ، لعلك فهمتين ؟ 

  .نعم  :السائل 

  فيه شريط هنا موجود عند شاب امسه حزام اليماين رقمه واحد وعشرين، هذا خاص عن التبليغ للشيخ: أبو ليلى 

  .د هنا يعين هو موجو  :السائل 

  . ...موجود هنا وستجده يف أحد حمالت التسجيل ، أعطه رقم التلفون : أبو ليلى 

  



  

  األذان

  جيوز الوضوء مبياه البحر ؟ :السائل 

يا رسول اهللا نكون في البحر وتحضرنا الصالة ، فهل ( : جيوز ، وقد جاء احلديث صرحيا ، قالوا  :الشيخ 

  . ...،  )هو الطهور ماءه الحل ميتته ( ، قال )ماءه الحل ميتته هو الطهور : نتوضأ من البحر؟ ، قال 

األجنيب وال جيوز لنا أن نصنعه وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثري من األدوية يركبوها تركيب ، صح أم ال اآلن صار 

يركب فيه كحول االسترياد كثري ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي، فلو ما وجد دواء وأراد الصيديل أن يصنع دواء 

، ال جيوز ولو سئلت ملاذا تدري اجلواب ؟ أقول ملاذا ال جيوز صنع هذا الدواء ، مع أنه جيوز شراءه ما دام أنه 

  .جاءنا من اخلارج ، ملاذا ال جيوز صنعه بلديا وطنيا 

  . ...ألن هناك حديث  :السائل 

  .؟ بعدين إذا احتجت أنا للدليل  ريح بالك خري الكالم ما قل ودل قل ملاذا ال جيوز ... :الشيخ 

  .ألنه ما جيوز للمسلم أن يكون عنده احملرم  ... :السائل 

هذا اجلواب انظر كيف خري الكالم ما قل ودل تريد تأيت حبديث ميكن أن يطلع احلديث ليس صحيحا  :الشيخ 

ين عنده مخر ، يف عنده أم ما لنا فيه، هذا هو الكالم ، ألن هذا الصيديل الذي يريد يركب دواء من عنده يع

اخلمر وهو الكحول، ومن أين أتى به ، إما صنعه وإما اشرتاه ، وكل منهما ال جيوز إسالميا وضح لك كيف ؟ 

وهذه نقطة ال يتنبه هلا كثري من الناس يتوهم من قولنا جيوز شرب الدواء الذي فيه كحول ما دام أنه ال يسكر 

  .التفريق ، جيب التفريق بني األمرين ، نعم يعين أنه كان جيوز صنعه ال بل جيب 

استأذن عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة ، . فطلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  ، هل هذا احلديث صحيح ؟)ال تنسانا يا أخّي من صالح دعائك ( فقال 

  الصحيح ؟هنا ال يقال إنه صحيح أو غري صحيح ، ما معىن  :الشيخ 

  . ...معىن يا أخي أو معىن ال تنسانا من صاحل دعائك ؟  :السائل 

  ؟ ...الرسول يقول للصحايب ال تنساين من صاحل دعائك  :الشيخ 

  حكم وجود اجلنب يف املسجد ؟ :السائل 

  .ال جند يف الكتاب وال يف السنة ما حيول بينه وبينه ، املكث يف املسجد  :الشيخ 

  هل يقصد ا الصالة أم يقصد ماذا ؟ ))جنبا إال عابري سبيل  وال((  :السائل 



هناك قوالن يف تفسري هذه اآلية معروفان عند  ))وال تقربوا الصالة (( ال هو اآلية كما تعلمون نصها  :الشيخ 

ار األمر بني مواضع الصالة ، ومعلوما عند أهل العلم ، أنه إذا د: ال تقربوا الصالة ، الثاين: علماء التفسري األول

ال تقربوا (( التقدير وعدمه فعدمه هو األوىل ، فهنا ليس يوجب على املفسر أن يقدر مضافا حمذوفا ، فيقول 

أي مواضع الصالة ملاذا ؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك ، ألوضح األمر وما لبس على الناس ، حاشاه  ))الصالة 

ال تقربوا الصالة (( قدير هذا ، فعلى هذا التفسري األرجح عز وجل ، أوال هذا السبب األول الذي مينع من الت

هذه  ))حتى تعلموا ما تقولون (( ، يبين التفسري اآليت من متام اآلية ، حيث قال عز وجل  ))وأنتم سكارى 

اجلملة التعليلية ، ال تصح أن تكون تعليال ، لقربان املساجد ، وإمنا لبطالن الصالة ، فهذا يؤكد أن املقصود 

، ال  ))ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ((بالنهي هو الدخول يف الصالة سكارى ، 

  .تقربوا الصالة وأنتم جنبا إال عابري سبيل ، إال مسافرين متيممني حىت تغتسلوا 

  

  إنسان مسافر ودخل املسجد يف الصالة الرباعية ، فدخل بعد الركعة الثانية ؟ :السائل 

البد له أن يتم الصالة رباعية ، ألنه مبجرد أن يقتدي املسافر مبقيم ، تنقلب صالته إىل صالة املقيم ولو  :خ الشي

  .أنه أدرك الصالة يف آخر التشهد 

  . ...ممكن إعادة التعليل األول ملاذا ال يقدر مواضع الصالة ، يف احلالة الثانية ذكرمتوها كالما  :السائل 

ىل بارك اهللا فيك ، النية لغوية ، إذا كان هناك مجلة يف أي كالم عريب ، قرآنا أو سنة أو أثرا أو احلالة األو  :الشيخ 

حديثا أو إىل آخره ، األصل عدم تأويل الكالم ، فهنا مثال أحد التفسريين يقدر مضافا حمذوفا ، فيقول ال تقربوا 

م ، بالتقدير وعدم التقدير ، فعدم التقدير مواضع الصالة ، هذا التقدير خالف األصل، فإذا أمكن فهم الكال

  .أوىل 

  

طيب احليض أمرنا أن جيتننب املصلى يف هذا املوضع يأمر يف ليلة العيد خيرجن وجيتننب املصلى ، ما  :السائل 

  يكون إال رجح قول من يقول مواضع الصالة ؟

إذا هم يستأخرون عن املصلى ليس ال حنن نقول هكذا، ألن املصلي مكان الصالة ، وهنا ال يصلني ف :الشيخ 

فيه نص على أنه ال جيب، ال جيوز هلن أن يدخلن املسجد ال جيوز هلن أن ميكثن يف املسجد ، إذا منعوا 

الطاهرات من الصالة ، أن حيتللن أماكن الطاهرات، مث حديث السيدة عائشة يف راويته ويف قصتيه ، دليل صريح 

يا عائشة ( : صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة على اجلواز، أما احلديث األول ففي



، هنا شيئان الشيء )إن حيضتك ليست في يدك : يا رسول اهللا أني حائض قال: ناوليني الخمرة قالت

األول ادخلي املسجد وناوليين اخلمرة، والشيء الثاين أنه ليس يف دخولك املسجد وتناولك اخلمرة، هل احليضة يف 

، إن حيضتك ليست بيدك ، فهذا نص أو على األقل كالنص على إن احلائض هلا أن تدخل املسجد،  يدك

وأصرح من ذلك ، حديثها اآلخر يف حجة الوداع ، ملا نزلوا يف حجة الوداع يف مكان يعرف بسرف قريب من 

على السيدة عائشة  مكة ، فبطبيعة احلال كانوا ينصبون اخليام خاصة للنساء فدخل الرسول عليه السالم ،

هذا : نعم يا رسول اهللا ، قال: لها ما لك أنفست قالت: فقال( فوجدها تبكي ، فعرف من حاهلا ما حاهلا ، 

، فاحلاج يدخل  )أمر كتبه اهللا على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن ال تطوفي وال تصلي 

أ القرآن و و إىل آخره فأباح هلا أن تصنع وأن تفعل كل ما املسجد احلرام، فضال عن املساجد األخرى واحلاج يقر 

يفعله احلاج ، سوى الصالة والطواف يف البيت ولو أنه عليه السالم أراد منها أن ال تدخل املسجد ، لكان من 

ف ، األوىل بنا فضال منه عليه السالم أن يقول هلا ال تقريب املسجد ، ألنه إذا مل تقرب املسجد مل تستطع أن تطو 

  . ...والنهي عن اجلزء ال يستلزم النهي عن الكل 

  . ...السعي تستطيع  :السائل 

ال هنا يف مسألة أخرى هذه خالفية ، هل السعي طواف أم ليس بطواف ؟ هذا أوال ، ثانيا هل هناك  :الشيخ 

  سعي بدون طواف ؟ ليس هناك سعي بدون طواف

  . ... :السائل 

، بطبيعة احلال مربوط بالطواف ، حنن نرى ال جيوز هلا السعي ، ألنه باآلية اليت إذا ليس هلا أن تسعي  :الشيخ 

  .، فإن السعي طواف ، فال تطوف إال وهي طاهرة  ))فال جناح أن يطوف بهما (( تقول 

  

  

  . ...يعين السعي حيتاج وضوء  :السائل 

يعقد األمور على الناس، اآلن أكثر آه، السنة فقط هي اليت حتل مشاكل الناس ، أما التقليد فهو  :الشيخ 

الفتيات يف أكثر املدارس والكليات خيالفن الشريعة ، اليت يأمرهن اهللا ا، وعلى رغم أنف مشاخيهم وهم يعلمون 

بينما السنة أوسع من ذلك ، اجلنب مثال يقال له تطهر ، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خري لك 

ب ، لكن املرأة احلائض ال ميكن أن يقال هلا ذلك ، ألا ال تستطيع شرعا أن تتطهر ، ، من أن تقرأه وأنت جن

  .حىت تطهر 



  .لذلك تستطيع أن تقرأ القرآن وهي حائض  :السائل 

مث انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها، أنتم تعلمون أن من  :الشيخ 

ينام حىت يقرأ سورة تبارك ، إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي ، فهي حافظة له من كل السنة أن املسلم ال 

شر من إنس أو جن، إذا قيل إن احلائض ال تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ، وال حتيط نفسها مبثل هذه 

ندات القائلني هلا يف احليطات القرآنية ، ما الدليل على ذلك ؟ ال شيء ينهض أبدا سوى أقوال اهللا أعلم مبست

  .األصل ، فأما املقلدون يأتون بروايات لكنها ال تثبت أمام النقد العلمي احلديثي النبوي 

  الدليل على التحليل أم التحرمي ؟ :السائل 

  الذين قالوا باملنع ؟ :الشيخ 

  ؟ ...ما هو الدليل  :السائل 

إجيايب ، السليب عدم وجود الدليل املانع، : ، واآلخرسليب: الدليل حسب املنطق العلمي ، نوعان أحدمها :الشيخ 

إىل آخره هل جيوز كله ، طبعا يف آية أو حديث نبوي على  ...هذه قاعدة ، يعين هذا ليس امسه يوسف فندي 

أنه جيوز ؟ ال ألنه األصل يف األشياء اإلباحة ، هذا قد يقول قائل ال جيوز هذا ، نقول له هات الربهان ألن 

باحة ، وهكذا يف املسألة اليت أنت تسأل عنها ، الدليل الذي مسيته باإلجياب ، هو سبق ذكره آنفا، األصل اإل

من قرأ القرآن فله بكل حرف ( : من قراءة القرآن عند النوم أو الدعاء ، لكن يلحق بذلك قوله عليه السالم

، َمْن من ألفاظ  )عشر حسنات ، ال أقول ألف الم ميم حرف ، بل ألف حرف الم حرف ميم حرف

الشمول والعموم عند العلماء ، يعين إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح ، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 

حسنات ، ترى يدخل حتت هذه الكلية ، احلائض واجلنب ال أحد يستطيع أن يقول ال ، إذا هذه األدلة هي 

ن فعلى على الذي يقول ال جيوز أو حرام أن يأيت بالدليل دليل على جواز قراءة القرآن يف أي حال كان اإلنسا

،  )ال يقرأ القرآن جنب وال حائض ( وهيهات هيهات ، هناك حديث عن ابن عمر يف سنن الرتمذي ، يقول 

لو صح هذا احلديث لزال اإلشكال لكن عند دراسة سند احلديث أوال، واالطالع على أقوال أئمة احلديث ثانيا، 

احلديث ال يساوي شيئا ، فإسناده ضعيف واإلمام أمحد يقول فيه أنه حديث منكر، حديث منكر، تبني أن هذا 

حديث آخر أشار إليه أخونا السلفي، هو ضعيف أيضا ، وإن كان يعين ضعفه ليس شديدا كاألول لكن لو 

م يقرؤنا القرآن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل( : صح، فليس فيه دليل على التحرمي ، ألن احلديث يقول

، ليس اجلنابة هذا فعل الرسول كان يقرؤنا القرآن إال يف حالة اجلنابة ، هذا ال يدل على املنع، )في كل أحواله 

ممكن أن يقال يدل على االستحباب على األفضلية ، وهذا ال إشكال فيه وال نزاع ، إن اإلنسان يقرأ القرآن ، 



فضل ، لكن البحث حرام ، ال جيوز هذا احلديث لو صح ، ما دل على وهو على طهارة كاملة ، ال شك أنه األ

كان رسول ( : ذلك ، السيما وهو ومعارض حبديث صحيح يف صحيح مسلم ،من رواية السيدة عائشة قالت 

، هذا عكس ذاك ، أي ليس فيه استثناء مع أنه  )اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا في كل أحواله أو أحيانه 

  .إلسناد صحيح ا

  .يف كتب طال عمرك يعين خمرجه أو أحاديث صحيحة لألدعية ، الواردة السابق الذكر  :السائل 

عندك رساليت صحيح الكلم الطيب، فهي مقصودة من أجل حتقيق هذه الغاية ، األدعية واألذكار الثابتة  :الشيخ 

أقول هو كتيب صغري ليس واسعا ليس  عن الرسول عليه الصالة والسالم ، وهو كتيب صغري مطبوع، نعم ، أنا

مجع فأوعى، ال ، وهل هناك إنسان يستطيع أن حييط عمال بكل أدعية الرسول وأذكاره ، أنت إذا كنت حفظت 

  . ...صحيح الكلم الطيب وطبقته تكون ويل آخر الزمان 

  

حيحة أو قريبة من طيب كالم النووي إن الروايات من هذا إذا ما ذكرت عنها شيئا فهي تعترب ص :السائل 

  .الصحيح 

  .ال هذا غري صحيح  :الشيخ 

  .بعيد هذا وممكن يكون ضعيفا  :السائل 

  .نعم كثري هذا فيه شيء كثري منه  :الشيخ 

  

  

  .يف دعاء الشكر هللا عز وجل دعاء خاص  :السائل 

  الشكر هللا ؟ :الشيخ 

  .نعم شكر اهللا عز وجل  :السائل 

  .ال أعلم  :الشيخ 

، هل نستطيع أن نعمل  ) ...للحالل بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ( تاذ بالنسبة أس :السائل 

ألنه عندي موضوع يف شبهة هو من األشياء ، بقدر أقول فرضا يف  ...قاعدة، األصل يف األشياء التحرمي، ويف 

  .ذه شبهه أنا املفروض أين أطبق عليه القاعدة فأقول عنه حالل هل تصلح القاعدة ه

ممكن، ممكن لكن هناك مرتبتان ، مرتبة فتوى ، ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله أنت هو عليه الفتوى  :الشيخ 



، هذا هو )دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ( : ، لكن التقوى هو اجتناب ما فيه شك لقوله عليه السالم 

  .األحوط ، لكنه إذا مل يفعل اإلنسان ما يكون عاصيا 

  . ...أستاذ موضوع العطورات ، اليت فيها كحول ، مسعت عنك أنه لك فتوى  :السائل 

  مىت مسعت عين ؟ :الشيخ 

  .أظن أبو بكر وعبد اهلادي حكيا لنا ، السنة املاضية وقت جئت إىل هنا  :السائل 

  .ما الذي أتى بك ؟ آه اخلالصة ماذا مسعت  :الشيخ 

الكحول املوجودة داخل العطورات ، ليست هي اليت عىن ا مسعت أن األطباء قالوا لك إن هذه  :السائل 

  .الرسول عليه السالم ، الشيء احملظور منه 

  ما هو الشيء الذي يعنيه الرسول عليه السالم ؟ :الشيخ 

  .طبعا اخلمور  :السائل 

  .هذا الطبيب الصيديل عندك أسئلة  :الشيخ 

ألشكال إن شاء اهللا قطرة وإن شاء اهللا حبر هي كلمة كحول تقصد أا مسكر بأي شكل من ا: الصيديل 

الزم ننظر للمادة املسكرة الذي أمامنا  ...مسكرة فكوا موجودة يف أي مكان ، فهي ال جتوز ، بينما القاعدة 

كلمة    ...نتعامل معها إذا كانت كثري منها مسكر فهي حمظورة ممنوعة، فأنت ما تتعامل مع مادة الكحول ، 

  . ...كحول 

  فهل هي مسكرة ؟ :ائل الس

  أخي لو أنت أو واحد اشرتى منها وسكر فيها ماذا تكون ؟ :السائل 

  ... :السائل 

  لكن أنت هل جيوز تتعامل معها ؟ :السائل 

هو ممكن األخ عوده ، هو حباجة أن يعرف من الناحية الكمياوية ما هي املادة اليت جتعل  السائل  :الشيخ 

املادة ؟ املادة اليت جتعل اخلمر مسكرة أنت تعرف ، أن اخلمر فيه ماء ، صحيح  املسمى باخلمر مسكرة ما هي

  وفيه سكر مثال ما هي املادة اليت جتعل السائل هذا اللي يسكر فيه الناس ، ما هي هذه املادة هل عرفتها ؟

  .ال  :السائل 

  .إذا اسأل الصيديل وحيكي لك أكثر مين  :الشيخ 

مواد كثرية نتعامل ا تعطينا نوع من اإلسكار وإن كان خفيفا مثال املهدئات ففي جرعة  الواقع فيه ...: الصيديل 



  .معينة ، يصبح مسكرا منه باملائة ما فيها رائحة متاما 

ال عليك من أجل أن تعلم أوال مث بقية اإلخوان ثانيا ، ما جوابك على السؤال السابق باعتبار هذا  :الشيخ 

  ليت جتعل هذا السائل مسكرا ؟ختصصك ، ما هي املادة ا

كحول إثيلي بشكله أما إذا أخذه الواحد هكذا سيتسمم ، الواقع تركيز الكحول هو السام، هو : الصيديل 

فيها كحول ألنه حنن نتعامل مع كثري من مواد فيها كحول حىت اخلمرية متر  ...املسكر ، ليس الكحول اإلثيلي 

ملي ، هل نقاشي الذي ناقشته معكم مع الدكاترة ، دائما نقول إن يتخمر كحويل ، لكن األصل من حيث تعا

الكحول اإلثيلي بأي نسبة باي تركيز بأي شكل هو مسكر وننسى شيئا امسه تركيز وننسى أن هناك مواد ثانية 

  .ممكن تسبب إسكار لكن هي ليست كحول إثيلية 

  .ة جيب أن نفرق بني املادة املسكرة وبني املادة املخدر  :الشيخ 

  .نعم االثنتان ليس مثل بعض : الصيديل 

  يف فرق  :الشيخ 

  نعم : الصيديل 

  .ألنه ليس يف املادة املخدرة ما خدر كثريه فقليله حرام  :الشيخ 

املخدرات تأيت على مركز النوم ، مبقدار معني يؤثر يف نفس املنطقة اليت تؤثر ،  ...حىت املخدر تأثريه  :السائل 

  .لكن املخدر ال ألن تأثريه مركزي  ...يلية عندما تتدافق عند النهايات العصبية أحيانا ، مثال الكحول اإلث

  .هل أحد عنده علم عن جوزة الطيب ، تفضل  :الشيخ 

  .فيها كميات دهون، فيها مواد عصرية   :السائل 

  فيها مادة خمدرة ؟ :الشيخ 

  . ...فيها مواد عصرية ، يف كبسوالت  :السائل 

  .ين أبين حممد راقب الوقت حبيث ندرك صالة املغرب يف املسجد عندنا أ :الشيخ 

  .باق ربع ساعة  :السائل 

وتعلمون أن كثريا من النساء وغري النساء يأخذون منه شيئا لتطييب الطعام ، فهذا ال يقال فيه حرام،  :الشيخ 

  .األخ هنا قياسا على ما أسكر كثريه فقليله حرام، ألن هذا ليس مسكرا ، هذا جواب 

  اخلل البد أن يكون فيه قليال من الكحول ؟  :السائل 

  .مثل ما قلت أنت الربتقال وكلمنتينا فيه كحول  :الشيخ 



  بالنسبة للخل الذي أعرفه أنا أنه ال بد أن يبقى فيه قليال كحول ؟ :السائل 

  .ممكن لكن خرج عن دائرة اإلسكار  :الشيخ 

الصناعية ، ليست هي مادة كحول فقط، فإذا واحد شربه لوحده يسبب  لكن الكحول من الناحية :السائل 

العمي، الكحول االثيلي أقل منه وكل ما يعلى الكحول مبرتبته يصري أقل إسكارا ويزيد طعمته احللوة ، السكريات 

مركب من تعترب كحول من الناحية الكيميائية ، بدليل أنه ملا خنلل السكر يطلع كحول ، يعين السكر عبارة عن 

  .الكحول ملا يتخمر  يظهر الكحول اإلثيلي 

  هل اجلهاد يف أفغانستان واجب حبيث يؤهلهم للخروج دون إذن الوالدين ؟ :السائل 

واهللا هذه من املسائل الشائكة ، اليت من الصعب القول فيها جبزم، ألنه كون اجلهاد يف أفغانستان واجب  :الشيخ 

والواجب العيين ال يستشار فيه أب وال أم، لكن من جهة أخرى هذا الواجب  عيين ، هذا الشك فيه وال ريب ،

العيين ليس واجبا فرديا ، إمنا واجب األمة ، واألمة اليوم كما نرى مع األسف، متفرقة بعضها على بعض، حتسبها 

ذا نظرت إىل أن هذا مجيعا وقلوم شىت ، فإذا نظرت إىل املسألة من اجلانب األول يف أنه واجب فال يستأذن ، وإ

الواجب جيب أن يكون حتت راية وإمام يقود املسلمني للجهاد يف سبيل اهللا ، وهذا غري موجود فحينها يكون 

هذا الواجب غري ممكن إقامته ، ولذلك يف احلقيقة أنا ال أقول ألحد استشر أو ال تشتشر وأقول من شاء أن 

لكن ال أقول بالوجوب إال إذا توفرت األسباب وقد أشرنا آنفا ال أمنع من ذلك ،  ...جياهد فالطريق مفتوحة، 

  .إىل بعضها 

ما يصل امليت من األحياء ، هذا املوضوع ميكن طرحتموه سابقا، لكن قرأت فيه فرتة ، فأصيبت باحلرية  :السائل 

  .من كثرة األقوال 

  خري ، اذكر يل ما الذي أودى بك إىل احلرية ؟ :الشيخ 

يصل إىل امليت من عبادات الدعاء والقرآن والصالة ،والزكاة والصيام والصدقة وما إىل ذلك ،  يعين ما :السائل 

  .وممن من أوالده أو من أقربائه أو من الناس عامة فيعين األقوال كانت كثرية جدا يف املوضوع 

حنو ربع من األصل  كنت عاجلت هذه املسألة يف كتاب أحكام اجلنائز ، أظن تعرفه ، مث خلصته يف جزء  :الشيخ 

، بالنسبة للوالدين كل ما يفعله الولد ، يستفيد منه الوالدان على اعتبار إما السبب يف هذا اخلري ، وكما قال 

أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، أن ال تزر وازرة وزرى أخرى ، وأن ليس (( تعاىل 

أفضل الكسب كسب الرجل من عمل يده، وأن ( ث الصحيح ، وقد جاء يف احلدي ))لإلنسان إال ما سعى 

فمن النص النبوي خنرج بالنتيجة السابقة الذكر، وهي أن كل األعمال الصاحلة اليت تصدر  )أوالدكم من كسبكم 



ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا ((  ...من الولد فهي يصل ثواا للوالد ، أما سائر الناس فال يصل إليه، 

، فهذا الدعاء يشمل مجيع املؤمنني ، أما ))إليمان ، ربنا اغفر لي ولولدي ، وللمؤمنين يوم يقوم الحساببا

األعمال الصاحلة فليس ينتفع ا إال صاحبها مع شرط القبول وإال من كان سببا هلذا العمل الصاحل ، مبعىن ما 

ابن آدم انقطع عمله ( ويف رواية أخرى  )سان إذا مات اإلن( ذكره الرسول عليه السالم يف احلديث الصحيح ، 

، الشاهد من احلديث هي الفقرة )إال من ثالث ، صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له 

، رجل مثال تويف وخلف من بعده تالميذ ينشرون العلم ، فما دام هؤالء التالميذ )أو علم ينتفع به ( الوسطى ،

ا النشر يصل إىل هذا العامل املتوىف بقربه ، ألنه كان سببا هلذا العلم ، أو مثل ألف كتابا ينشرون العلم فأجر هذ

، هذه هي  ))ونكتب ما قدموا وآثارهم (( والناس ينتفعون منه بعد وفاته ، ألن هذا من آثاره ، وقد قال تعاىل 

  .القاعدة األبوان يصل إليهما أجر عمل الولد 

  أن يقول هذا لوالدي ؟ هل يشرتط يف هذا :السائل 

ال يشرتط ولكن هنا شيء من التفصيل ، فيه شيء يصل أوتوماتكيا ، لكن األفضل إن أراد الولد أن  :الشيخ 

ينفع والديه أو والده ومها يف قربيهما أن خيصهما بالنية أن يقول مثال هذه الصدقة عن أيب ، هذه احلجة هذه 

  .وصلهما ، لكن ما يصلهما بالطريقة األوىل بالقصد يكون أفضل العمرة عن والدي ، لكن لو مل يفعل ذلك 

  .احلج عن الوالدين  :السائل 

  .يف أي وقت كما لو اعتمر عن نفسه  :الشيخ 

ما أعرف مثال أن الصحابة اعتمروا عن آبائهم مثل ابن عمر مثال ، ما عرفنا أنه فعل عمرة عن أبيه أو  :السائل 

  شيء من هذا ؟ شيئا من هذا القبيل هل عندك

  ؟ ...ال ما عندي علم ذا ، لكن هذا  :الشيخ 

  .الصحابة كثريون البد أن يصل منهم  :السائل 

الصحابة بارك اهللا فيك هذا يقال ، فيما لو مل يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام  :الشيخ 

إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا ( ة ذلك ، يعين مثال ، الدليل الشرعي فلسنا حباجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحاب

، هل علمت أن ابن عمر سأل اهللا الوسيلة أنا أقول ال )مثلما يقول ثم صلوا علّي ، ثم سلوا اهللا إلي الوسيلة 

  . ...أعلم ، لكن 

  أقول ال أعلم لكن أقول قياس مع الفارق ؟ :السائل 

ل لقويل السابق، ماذا قلت ، قلت إذا قام الدليل الشرعي على ليس قياسا بارك اهللا فيك ، هذا مثا :الشيخ 



  . ...شرعية شيء ما ال نطلب مثاال من  عمل السلف ، وهذا هو 

، والولد من سعي أبيه ، فبدون ما يتكلم ))وأن ليس لإلنسان إال ما سعى (( كما تفضلت باآلية   :السائل 

، فأنا قلت الصدقة ) ...هذا عين أم سعد ( ديث سعد يصل السعي ، وأما مسألة الصدقة خيصها ، كما يف ح

خص وذكر والدعاء خيص ويذكر ، أما احلج والعمرة ، فأنا ما أعرف إال إذا كان ما حج ، حبج عنه ، ما اعتمر 

  .يعتمر عنه ، أما احلج والعمرة ، ما نعرف أنه حج إنسان عن والده وقد حج يف حياته 

  ش الفرق أوال ما املانع وثانيا ما الفرق بني الصدقة وبني احلج ؟معليش لكن شو املانع إي :الشيخ 

  . ...الصدقة  نص عليها والعمل ما فيه ختصيص لكن يف الصدقة خصص  :السائل 

لكن ذكر الشيء ال ينفي ما عداه ، يعين هذا ليس نصا من الشارع، حىت نقف عنده ، هذه حادثة  :الشيخ 

فقال تصدق عنها ، هذا ما فيه منع ما سوى ذلك من احلج  ...ي ؟ وقد وقعت ، أن الرجل سئل أتصدق عن أم

  .أو العمرة أو أي شيء من العبادات 

  أليس يف السنة أن امرأة حجت عن أمها أليس كذلك ؟ :السائل 

  .)حجي عن أبيك( نعم فيه، لكن ممكن هو يقصد التطوع ، أما اخلثعمية  :الشيخ 

والقائم يف ذهين يف احلج والعمرة عن األبوين الذين قد حجا واعتمرا ال هذا ذكر حجي عن أبيك ،  :السائل 

  .حيج عنهما وال يعتمر عنهما هذا الذي قائم يف ذهين 

  ال عليك لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام يف ذهنك ؟ :الشيخ 

يف ذكره يف  ...أحد من الصحابة  اليت ذكرا أنا الذي أنت فندا أنه أوال ما عرفنا أن ابن عمر وال :السائل 

  .العمل الصاحل يف بعض األعمال 

  حديث شربمة الذي ذكرته على ماذا يدل ؟ :الشيخ 

  .يدل على أن واحد حج ونوى احلج عنه  :السائل 

  فرض أم نفل ؟ :الشيخ 

  حديث شربمة ما نعرف إنه فرض أو نفل ؟ :السائل 

  ن حديث شربمة ؟إذا ما نعرف فماذا نستفيد حينئذ م :الشيخ 

أنه قد أوصى ، فهل جيوز أن حيج أي واحد دون أن يوصي مثال، أنا مثال أحج عن ابن عمي أو ابن  :السائل 

  خايل ؟

  ال هذا ال جيوز  :الشيخ 



  . ...جدي  :السائل 

  . ...ستوصلها إىل أبينا آدم وحواء  :الشيخ 

  .ت إال من والديه حديث شربمة الذي ذكرمتوه ، يف أنه ال يصل املي :السائل 

ليست صرحية يف مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة ، هذا  ...ال ، ألن هذه األحاديث اليت  :الشيخ 

شربمة احملجوج عنه، أما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا هلذا احملجوج عنه، تريد تأيت باالحتماالت اليت 

  .تتطابق وتتماشى مع القواعد

  . نص حديث هنا أخ أو قريب ممكن لكن يف :السائل 

نعم هو يف احلديث لكن هنا يف حبث دقيق جدا ، وهو ملا قال عليه السالم من شربمة ، جاء يف الرواية  :الشيخ 

هذا ال ميكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السالم ، هذا  )أخ لي أو قريب لي ، أخ لي أو قريب لي ( 

ون هذا ؟ لقلت لك هذا أخ يل أو قريب يل هل تقنع ذا اجلواب ، هل حيسن مستحيل ألنه لو سألتين من يك

لبيك ( : يب أن أقدم هذا اجلواب ، وإنا إنسان عادي فكيف صحايب يسأل من الرسول ، من هذا الذي تقول 

، فيكون اجلواب للرسول ، هذا خطأ من الراوي ، الراوي الذي روى احلديث ، من حتت  )اللهم عن شبرمة 

لصحايب أو من دونه هو الذي التبس عليه األمر، روى هذا الذي ميكنه أن يرويه لكن ال يؤخذ منه شيء ، وأنا ا

يف املخطوطات اليت  )أبي ( : يف الواقع تتبعت أو يعين وفقت إىل أن وقفت على بعض الروايات النادرة جدا قال 

ما يتمشى مع القواعد ، فإذا قيل ولو مل جند  ال تزال غري مطبوعة، فالقصد يف اجلواب أن حيمل احلديث على

  .هذه الراوية ، هذا يكون أبوه أو واحد وصاه 

  .ميكن يكون واحد وصاه حبج عنه ولو كان بينهما قرابة  :السائل 

  .نعم فقط بشرط أن املوصي حباله ال يستطيع أن حيج  :الشيخ 

  ال يستطيع أن حيج ؟ :السائل 

  .ألمر فيوصي أحدا أن حيج عنه أي نعم ، فيتدارك ا :الشيخ 

  .يعين لو مل يكن بينهما قرابة  :السائل 

  .يا اهللا  :الشيخ 

  .يقول اهللا أكرب أو عندما يقف  ... :السائل 

  .ال حينما يقوم فورا ال ينتظر حىت يستتم قائما  :الشيخ 

إذا قال . د وعلى صحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حمم :السائل 



بعض أهل العلم أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك يف الصحيح ، وجد بعد البحث أنه قد 

يكون يف صحيح مسلم أو يف صحيح البخاري فهل هذا مصطلح سبق إليه شيخ اإلسالم ، يف أن يقال الصحيح 

  .و يقصد به البخاري أو مسلم ؟ 

هذا ليس خاصا بشيخ اإلسالم ، واملعروف من استعماهلم هلذه اللفظة ، أن املتلفظ ا، إمنا يلجأ نعم  :الشيخ 

إليها حينما ال تساعده ذاكرته ، على حتديد املصدر الذي يعزو احلديث إليه ، هل هو يف صحيح البخاري أم يف 

دون أي حتديد ، هذا هو صحيح مسلم ، ولذلك يستغلب األمر فيقول جاء يف الصحيح ، أي يف أحدمها 

قصدهم ، وهناك اصطالح آخر، يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا ، بالصحيح أي احلديث الصحيح دون أن 

يقصدوا بذلك أحد الصحيحني ، يعين جاء يف احلديث الصحيح يراد به أوال املعىن السابق ، أي يف أحد 

ث الصحيح ، دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحني أحيانا يراد به جاء يف الصحيح ، أي يف احلدي

  .الصحيحني 

فهذا صاحب الكتاب يف حديث الثقلني ، وفقهه للدكتور على أمحد السالوس ، رجع إىل كالمك يف  :السائل 

املشكاة ، وقلت يف احلديثني الذين ذكرما يف املشكاة أن هذا ضعيف والثاين ضعيف ، هناك نقل نص كالمك 

ذكر يف رواية رقم كذا مث ذكر احلديث قال رواة الرتمذي والرواية األخرى " نقله لك هنا، يقول يف املشكاة ممكن ن

نصها كذا ، يقول هاتان مها الروايتان يف التخريج فهو كما يلي ، فذكر قلت أي األلباين وإسناده ضعيف والرواية 

ا ما قرأته ونقلته بنصه ، والضعيف الثانية ، وقال حديث حسن قلت إسناده ضعيف ، لكنه شاهد للذي قبله هذ

فما رأيك ذا الكالم ، مث إذا   "الذي يشهد للضعيف ، ال يرفعه مبرتبة الصحيح ، بل قد ال يزيده إال ضعفا  

، )ال يتفرقا حتى يردا علي الحوض ( صح احلديث ، ما صحته ، مث بالنسبة يل أنا هذا احلديث مشكل ألنه 

م او أهل بيته ، وحنن جند اآلن من أهل البيت وهم أهلي اآلن ، وأقاريب ، يعين أنا وهم عرتة الرسول عليه السال

من أهل الدار كما يقولون أننا من أهل البيت ، حبيث أم بعيدون عن السنة ، وفيهم كثري من اخلرافات والبدع ، 

  إال من رحم اهللا ، فعال أنا يف حرج كبري جدا اآلن ؟

  .أزاله اهللا  :الشيخ 

  .آه  :ائل الس

  .أزاله اهللا   :الشيخ 

إن شاء اهللا ، وهم حيتجون ذا احلديث دائما ، حنن أهل البيت وحنن لن نتفرق مع كتاب اهللا إىل يوم  :السائل 

القيامة ، وحىت نرد احلوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إىل آخره ، فأوال نريد الكالم على صحة احلديث ، مث 



  .خريا  على شرحه جزاكم اهللا

  أنا خرجت هذا احلديث بالتفصيل ، يف بعض الدات من الصحيحة أمل تقف عليه ؟ :الشيخ 

مشكاة املصابيح ، ما أحلت على الصحيحة واهللا أعلم  ...أنت يف كتاب صحيح اجلامع أحلت على  :السائل 

  .أنا وقفت على السلسلة الصحيحة 

ع الد الثالث والرابع من الصحيحة ، فاحبث عن احلديث صحيح اجلامع ألف من سنني ، واآلن طب :الشيخ 

هناك جتد الكالم فيه مبسطا ، لكن حنن جنيبك عن سؤالك، هذا الرجل اوال ليس من أهل احلديث والعاملني 

باحلديث وكالمه الذي تلوته علّي يدلك على ذلك ، ألنه يقول الشيخ يقول إسناده ضعيف ، وهذا إسناده 

يشهد لآلخر ، فينتقد هذا الكالم ، طيب ، هذا الكالم ينتقده ما حجته يف مصطلح  ضعيف لكن أحدمها

احلديث مع اعرتافه بقوأل هل املصطلح ، بأن احلديث الضعيف يقوي بعضه بعضا ، إذا مل يشتد ضعفه ، وهذا 

ا حنن مل الشرط هنا حتقق لن يشتد ضعفه أحدمها يف اآلخر ، من ذلك رأيت الرتمذي حسن أحدمها ، فإن كن

نوافقه على التحسني لذاته ، فعلى األقل نوافقه على التحسني لشاهده ، مع ذلك للحديث طرق أخرى ، 

خرجتها يف املصدر املذكور املشار إليه آنفا ، أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ، ما هو ؟ ما هو سبب 

  .اإلشكال 

  . ...سبب اإلشكال  :السائل 

  .تفضلوا ، بسم اهللا  نقوم نصلي ، نعم :الشيخ 

  

  .اقامة الصالة 
  


